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Program: 
Gårdsförsäljning av fårskinn, garn av gårdens ull och Gröna Hagars Kötts produkter under 
hela dagen. Ta gärna med kylväskan och någon påse till handlingen. 

Kl. 10-17         Prova på verksamhet för barn och vuxna:     
                     -    Tillverka finurligheter med skogsmullarna från Mellanskog      
                     -    Utforska vad Trollen och Vättarna hittat på för spännande frågor och 
                           lekar i år.      
Kl. 11.00     -    Vallhundsuppvisning 
Kl. 12-14     -   Lunch serveras på  Gröna Hagars Kött 
Kl. 13-14     -   Ponnyridning
 Kl. 14.00     -   Vallhundsuppvisning

I utkanten av Västerbykil i Norra Västmanland, på gränsen till 
Dalarna, ligger vår ekologiska och KRAV godkända gård Fallänge-
torp. Gården har anor från mitten av 1600-talet och idag bedriver vi 
uppfödning av kor, får och grisar samt att vi har vår turistverksamhet 
med två boenden och aktiviteter. Allt är tillgänglighetsanpassat för 
den som har nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar tillsammans med 
2 andra gårdar i Gröna Hagars Kött och säljer våra köttlådor och 
charkprodukter direkt till privatpersoner och restauranger. 

 Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från norr om Västerfärnebo till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för 
att kunna producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.  
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen. 
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det 
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss 
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.

se oss på Facebook: www.facebook.com  - sök efter “Kom till Gården”

  www.svartadalen.se

Vidderna  Ljuset  Lugnet

MÄLBY GRUS AB

Wernergårdens 
Bagarstuga

 

Lördag 3 augusti 2019
kl. 10 - 17 

Under Kom till Gården är ni välkomna att kolla på gårdens djur och se hur det går 
till att valla får, prova på ponnyridning eller se vad skogsmullarna från Mellanskog 
hittar på för finurligt. Änga Gård säljer sina ekologiska kryddor och teer hos oss 
under dagen.  Blir du hungrig serveras grilllunch med Gröna Hagars Kötts ham-
burgare och korv.


